
 

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:                /TB-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Kon Tum, ngày        tháng         năm 2019 

                                                      

THÔNG BÁO 
V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản trong phạm vi  

diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình 

 
 

Thực hiện nội dung Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của 

UBND tỉnh, V/v phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.   

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức đầu tiên nộp 

hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây 

dựng công trình, cụ thể như sau: 

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Ngọc Linh Kon Tum.  

- Loại khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường. 

- Vị trí khai thác: Tại Thôn Tân Ba, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (nằm trong phạm vi diện tích đất Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện 

Đăk Psi 1 của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II – Đăk Psi). 

- Ngày tiếp nhận hồ sơ: Ngày 04/9/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

                           (Hồ sơ đăng ký được niêm phong) 

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khai thác 

khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình của 

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Ngọc Linh Kon Tum (từ ngày 04/9/2019 

đến ngày 04/10/2019). Nếu tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường không tiếp nhận. 

 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu khai thác khoáng sản ở khu vực trên biết./.  

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);                                                                                          

- Văn phòng UBND tỉnh - Cổng TTĐT (đăng t/b); 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đăng t/b);  

- Báo đấu thầu (đăng t/b); 

- UBND huyện Tu Mơ Rông (biết);  

- Trung tâm CNTT Sở TN&MT (đăng t/b);                                         

- Lưu: VT, KS3.                                                                                                    
              
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Hải 
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